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Джипитата в страната излизат на 

протест срещу служебния рамков 

договор, изготвен от здравните 

власти. Недоволството е 

провокирано от факта, че според 

лекарите еднолично наложеният 

документ ще заблуди пациентите и 

ще задълбочи проблемите в 

здравеопазването. 

От организацията, която 

представлява 

общопрактикуващите лекари в 

страната, са убедени, че в 

договора има десетки неистини. В 

отворено писмо до отговорните 

институции и премиера 

джипитата определят като 

неверни твърденията, че се увеличава броят на профилактичните прегледи за възрастни и за 

деца. Според общопрактикуващите лекари не е вярно и, че има изобилие от направления за 

прегледи при специалист. 

 

"Не е вярно, че въвеждането на пръстовия отпечатък, или каквато и несъществуваща в 

нашия език дума да бъде измислена за него, ще подобри по някакъв начин качеството на 

достъпа и контрола в системата", посочват още от сдружението на общопрактикуващите 

лекари в България. 

 

Оттам допълват, че ефективните протестни действия ще започнат от следващата седмица, а 

едно от основните искания на джипитата ще бъде служебният рамков договор да не влиза в 

сила. 

 

Той бе въведен след като от Лекарския съюз отказаха да подпишат стандартен рамков 

договор, защото се обявиха срещу политиките на ресорния министър Петър Москов.  
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Доц. Любомир Киров: МЗ прокарва най-парливите теми чрез наредби, 

за да избегне преговори 
 

Събеседникът на "Денят" 23.03.2016 | Интервю | Димитър Панев  

 

Дарик радио, архив 

Днес общопрактикуващите лекари уведомиха в отворено писмо всички здравни власти, 

че от другата седмица започват ефективни протестни действия, в знак на несъгласие с 

политиките на здравния министър Петър Москов. Джипитата ще преустановяват работа 

по райони, като предстои да се уточнява на кои дати в кои населени места ще се случва 

това. 

Във всяко здравно заведение, в което се провеждат протестни действия, ще остава 

работещ дежурен кабинет за пациенти, които имат нужда от помощ. 

Какво ще се промени обаче за общопрактикуващи лекари и за пациенти, вследствие на 

служебния рамков договор, който здравната каса и здравното министерство еднолично 

изготвиха, както и чака ли ни по-добро обслужване при личния лекар, слушаме от 

следващото интервю на Димитър Панев с председателя на Сдружението на 

общопрактикуващите лекари в България доц. Любомир Киров: 

 

http://darikradio.bg/doc-lubomir-kirov-mz-prokarva-nai-parlivite-temi-chrez-naredbi-za-da-

izbegne-pregovori-s.html 

http://darikradio.bg/podcast.html#showId=148
http://darikradio.bg/podcast.html#categoryId=129
http://darikradio.bg/author.detail-0-39.html


 

Джипита обявиха протест  

 

Общопрактикуващите лекари в област Кюстендил обявиха протест. В понеделник в 

знак на несъгласие с политиките в здравеопазването те ще затворят за ден кабинетите 

си. Това съобщи председателят на Сдружението на общопрактикуващите лекари за 

Кюстендилска област д-р Румен Алексов. 

На 28 март нито един от 87-те лични лекари в региона няма да работи с пациенти. 

Хората, които в този ден имат нужда от медицинска помощ, ще могат да ползват 

услугите на дежурни лекари в Кюстендил и Дупница, където ще има по двама медици. 

Протестът е насочен срещу политиката в здравеопазването и неуредиците, свързани с 

нея, уточни д-р Алексов. Джипитата от Кюстендилско настояват за решаване на 

проблемите, стоящи пред личните лекари, както и за по-добра чуваемост от страна на 

институциите. Те искат промяна на условията за достигане на корекция на нормативни 

документи. "Считаме, че сме изчерпали всички цивилизовани начини на 

взаимоотношения с институциите, чрез писане на становища. Били сме коректни 

партньори, участвали сме във всички организирани мероприятия, но за наше огромно 

съжаление няма резултат и чуваемост от това, което ние предлагаме", каза д-р Алексов. 

http://www.standartnews.com/regionalni/dzhipita_obyaviha_protest-326976.html 

 

 



 

Джипитата на протест срещу служебния 

рамков договор 

23.03.2016 г., 17:30  

Лекари в страната излизат на протест срещу служебния рамков договор, изготвен от 

здравните власти. Недоволството е провокирано от факта, че според тях еднолично 

наложеният документ ще заблуди пациентите и ще задълбочи проблемите в 

здравеопазването, съобщи Дарик. 

От организацията, която представлява общопрактикуващите лекари в страната, са 

убедени, че в договора има десетки неистини. В отворено писмо до отговорните 

институции и премиера, джипитата определят като неверни твърденията, че се 

увеличава броят на профилактичните прегледи за възрастни и за деца. Според 

общопрактикуващите лекари не е вярно и, че има изобилие от направления за прегледи 

при специалист. 

„Не е вярно, че въвеждането на пръстовия отпечатък, или каквато и несъществуваща в 

нашия език дума да бъде измислена за него, ще подобри по някакъв начин качеството 

на достъпа и контрола в системата", посочват още от сдружението на 

общопрактикуващите лекари в България. 

Оттам допълват, че ефективните протестни действия ще започнат от следващата 

седмица, а едно от основните искания на джипитата ще бъде служебният рамков 

договор да не влиза в сила. 

Не е изключено и Българският лекарски съюз да предприеме стачни действия срещу 

служебния рамков договор, заяви по-рано днес председателят на съсловната 

организация, д-р Венцислав Грозев.  

Според него, договорът е незаконосъобразен и създава предпоставки за хаос в 

българското здравеопазване. По тази причина БЛС ще атакува в съда решението на 

НЗОК за въвеждането му. 

Служебният рамков договор не може да бъде обжалван, преди влизането му в сила на 

1-ви април, обясни юристът на БЛС, Цветозар Младенов. След това обаче съсловната 

организация ще изиска спиране на действието му и ако то бъде одобрено, в сила ще 

влезе старият рамков договор.   

 

http://www.manager.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2

%D0%BE/%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%

D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-

%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-

%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%8F-

%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2-

%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 

 



 

Лекарите излизат на протест заради служебния рамков 
договор на НЗОК  
Първи ще започнат медиците от Кюстендил и Дупница, 
заяви в "Денят ON AIR" д-р Николай Болтаджиев  
Публикувана: 23 мар 2016 | 20:27 От: Мария Аладжова  
 
Министерството на финансите ще договаря горивото за линейките  
 
От понеделник всички общопрактикуващи лекари в Кюстендил и Дупница ще стачкуват. За това 
информира в "Денят ON AIR" д-р Николай Болтаджиев, делегат на Българския лекарски съюз.  
 
Най-вероятно техният пример ще бъде последван на национално ниво от специалисти в 
болнична и доболнична помощ.  
 
Причината - приетият днес от НЗОК служебен рамков договор.  
 
"Днес в Министерския съвет беше приет незаконен нормативен акт. От страна на Българския 
лекарски съюз, лекарите единодушно казаха "Не" на рамковия договор. Такова единодушие в 
БЛС никога не е имало - 265 гласа срещу 10", подчерта Болтаджиев.  
 
"Причините бяха много ясни - нормативен хаус, сред който едни документи са отменени от 
Конституционен съд, втори се създават, трети всеки момент ще паднат в съда. И днес се прие 
нормативен акт, който очевидно е незаконен. Очаква се надзора на Здравната каса да направи 
т. нар. служебен рамков договор - нещо, което е съвсем ясно, че няма как да стане законово, 
защото в параграф 44 в преходните алинеи се казва, че не могат да се правят никакви промени 
до сключване на нов рамков договор", обясни той.  
 
По мнението на Болтаджиев системата трябва "да продължи да се работи по старите правила, 
въпреки че и те не са идеални, за да няма сътресения до подписването на рамков договор след 
година и тогава да се определи дали това е правилната посока на реформата".  
 
Според него тя трябва да бъде насочена предимно към лекарите и пациентите, които са 
обединени от взаимен интерес - да лекуват и да бъдат лекувани. Той подкрепи тезата, че 
пациентите тябва да имат правото да избират болниците на свободен принцип и да се 
създадат правила на конкуренцията, а не на администиране в системата.  
 
"Не от вчера се води не здравна, а чисто финансова политика. Ето, този преразход на НЗОК от 
350 млн. лева, който е бил спрян министър Москов спря, това са пари зивадени след това от 
джоба на пациента. Лечебните заведения не могат да лекуват без тези пари. Те или са от 
публичните средства, или са джоба на пациента. България е на последно място в Европа по 
публични разходи в здравеопазването, така че аз смятам, че един политик трябва да се гордее, 
ако се увеличат тези публични средства, а не да иска да ги намалява", заключи Болтаджиев. 
 
http://www.bgonair.bg/denqt-on-air/2016-03-23/lekarite-izlizat-na-protest-zaradi-sluzhebniya-
ramkov-dogovor-na-nzok 



 

Засилиха мерките за сигурност, лекарите 

готвят протест, Сидеров е с четвърта 

присъда за хулиганство... 

24.03.2016 01:25:11  

Мерките за сигурност в страната след атентатите в Брюксел са сред водещите теми 

на вестниците в четвъртък. 

„Предприети са засилени мерки за сигурност по всички пристанища, гари и летища в 

страната, съобщиха от МВР. Конкретните стъпки по повишаването на сигурността 

обаче не могат да бъдат коментирани, уточняват от вътрешното ведомство. Веднага 

след взривовете в Брюксел от Гранична полиция са започнали да действат по 

Националния план за реакция при кризи и са засилили охраната. На софийската 

аерогара могат да се видят повече униформени, извършват се проверки, включително и 

с кучета. Летището във Варна също работи при засилени мерки за сигурност. 

Повишени са вниманието и бдителността на входа и изхода на портовете във Варна и 

Бургас. "Навсякъде в страната има засилено полицейско присъствие. Допълнително се 

обезпечават местата, където има масово струпване на хора. Контролират се основните 

пътни артерии", обяви главният секретар на МВР Георги Костов. Предприемат се 

мерки за засилване на охраната на училища, детски градини, здравни заведения, както и 

на контрола на достъпа в административните сгради. Лекарите и лечебните заведения 

също са подготвени да реагират адекватно в случай на терористичен акт. Българските 

служби за сигурност са засекли и експулсирали 56 бежанци, оценявани като опасни за 

националната сигурност. Освен експулсиране спрямо тях са приложени и други 

административни мерки като "отнемане на правото на пребиваване" и "забрана за 

влизане в страната". Това информира премиерът Бойко Борисов в писмен отговор до 

депутата от АБВ Светослав Белемезов. От началото на 2015 г. ДАНС и МВР са 

предприели 8 мащабни съвместни операции. Направени са промени в закона за 

Агенцията, които създават инструменти за идентифициране на екстремисти и 

терористи. Миграционният натиск продължава да е основен риск за сигурността на 

страната. Процесът навлезе в нова фаза на развитие по интензивност, напрежение, 

структура и насоченост, като част от бежанския поток се трансформира в 

имигрантски", пише още в отговора си Борисов.” – в. „Стандарт”. 

„Антитерористичното обучение в сряда пред Националния дворец на културата (НДК) 

е било реално ситуация на реално място, а не лабораторна. Министерството на 

вътрешните работи (МВР) не е нарушило съществено нечии права, гражданите са били 

информирани и е имало ясни знаци какво ще се случва пред НДК. Това стана известно 

от думите на вътрешния министър Румяна Бъчварова, която участва в съвместното 

заседание на комисия по вътрешен ред на сигурност и комисия по контрол на 

службите. На заседанието, което беше закрито, е било обсъждано ситуацията с 

бежанската криза. По думите на Бъчварова това е първото антитерористично обучение, 



което се провежда в България. След като министерството изготви анализи на 

резултатите от него, ще реши дали ще провежда други. Вътрешният министър обясни, 

че районът около НДК, където се проведе акцията, е избран, за да бъде възможно най-

поносим за гражданите. Правилата изисквали да се отцепи по-голям периметър. 

Съобразено било и времето на провеждане - около полунощ, за да е по-удобно за 

гражданите. Според Бъчварова те трябва да се съобразяват с посланията, които идват от 

МВР. Във връзка с оплакването на гражданин в социалната мрежа "Фейсбук", че е бил 

задържан повече от два часа в района на обучението, без да му обяснено за какво, 

Бъчварова обяви, че той е нарушил правилата и периметъра, в който може да бъде, и 

това е довело до тази ситуация...” – в. „Дневник”. 

„Военният министър Николай Ненчев допусна включване на военни в охраната на 

улиците на София. Това е един от сценариите, разиграни на среднощното учение на 

МВР и армията във вторник вечерта. Съвместни патрули между полицаи и военни са 

вече честа гледка по улиците на европейските столици след зачестилите атентати. "Ако 

се наложи - да", каза Ненчев на въпрос дали може армията да патрулира по същия 

начин из София. Антитерористичното учение на МВР предизвика вълнения в 

социалните мрежи, след като очевидци заявиха, че минувачи са били принудително 

задържани и са им взети документите за проверка само защото са се оказали в 

неподходящо време на неподходящото място. От полицията съобщиха, че ще има 

репетиция на атентат, но не казаха къде, нито предупредиха хората да не минават 

оттам. Граждани, прекарали дълго време в тревните площи край НДК, където 

полицията е обособила "филтровъчен пункт" за проверките, се оплакаха, че не са 

получили информация защо стоят на открито под дъжда, а униформените са подходили 

още по-небрежно към случайно попаднали на мястото чужденци. Двама италианци 

според очевидци са били задържани за проверка, а след като получили обратно 

книжните си паспорти, единият бил изцапан с червено. От МВР заявиха, че нямат 

данни за инцидент с чужденци. Оттам обаче поднесоха извинения за неудобствата, 

които са причинили на гражданите, благодариха за търпението им и обясниха, че 

задържането е станало, защото такива са били инструкциите на водачите на учението. 

Целта на МВР сценаристите била да има реализъм и дори самите екипи не знаели къде 

точно ще ги пратят. На мястото присъствали и т.нар. контролери, чиято задача била да 

записват за колко време екипите реагират на сигнал, как точно се справят на терен и 

т.н. Старанието за реалистичност било и причината да не се обяви, че ще има масови 

проверки на хората наблизо. Личните документи на минувачите били проверявани, 

защото това било стандартна процедура. Идеята била, че в случай на атентат всички, 

присъствали на мястото, трябва да се проверят. Хората били събрани в т.нар. 

филтровъчен пункт, който се намирал в градинката до пилоните край двореца. Според 

МВР цялата процедура е продължила около час и след това всички са били освободени. 

Вътрешният министър Румяна Бъчварова обаче изненада със своя гледна точка по 

въпроса. "Хората, които са били в района на учението, не би трябвало да са там, защото 

имаше поставени две зони от заграждения", заяви тя, след като беше изслушана от 

вътрешната комисия в парламента. Така реално отрече всичко, заявено от подчинените 

й. Бъчварова разбрала, че с учението има проблеми от социалните мрежи, след което е 

говорила със служители на МВР и те допълнително я информирали. Вместо обаче да 

провери случая с чужденците, тя зае отбранителна поза, твърдейки, че гражданите били 

наясно какво се случва, защото имало знаци в района и било избрано време, когато е 

най-поносимо за тях. Министърът отрече да са нарушавани граждански права и 

разкритикува оплакващия се, че е нарушил правилата и периметъра, в който може да 

бъде, и това е довело до тази ситуация... Главният секретар на МВР Георги Костов 



призна пред БНТ, че според първоначалния план изобщо не се е предвиждало медиите 

да бъдат уведомявани за учението, но след това е взето решение да не се създава паника 

и да се информира обществото. Това означава, че ако учението беше проведено тайно, 

попадналите във "филтъра" на МВР нямаше да знаят, че това, което се случва, не е 

истинско...” – в. „Сега. 

„След антитерористичното учение, проведено в София през нощта, предстои да се 

направи обширен анализ да се види дали има пропуски, включително и нормативната 

база. Това каза пред БНТ главният секретар на МВР Георги Костов. По думите му, след 

атентатите в Брюксел „има промяна в средата за сигурност в България като част от 

Европа”. „Определено съществува реален, потенциален риск, но конкретна заплаха 

няма регистрирана”, посочи той. „Апелираме за бдителност на гражданите”, добави 

Костов. Той обясни, че веднага след терористичните актове МВР е предприело 

незабавни действия, включително и 100% граничен контрол, дори и по вътрешните 

граници. „В рамките на страната бе стартирано национално СПО (специализирана 

полицейска операция), която е свързана със засилено полицейско присъствие и 

заострена бдителност на полицейските сили”, обясни главният секретар. По отношение 

на обвиненията, че антитерористичното учение в София не е трябвало да бъде 

провеждано пред очите на гражданите и широко отразявано в медиите, Костов заяви: 

„Обвиненията в показност и медийност не ги приемам, тъй като е планирано преди 2 

месеца. То съвпадна с терористичното нападение в Брюксел. Изобщо не бяхме 

планирали да го съобщаваме публично. Поради повишената обществена 

чувствителност по темата беше решено, че трябва да бъде оповестено публично”. Така 

се е избегнало предизвикване на паника у хората в деня, в който Брюксел беше 

разтърсен от три експлозии...” – в. „24 часа”. 

Трусовете в здравеопазването също са сред водещите теми на всекидневниците. 

„Извън болниците трябват още 20 000 доктори Болничните легла са в повече, а в 

същото време силно не достигат медицински сестри. Това показва Националната 

здравна карта, която правителството прие по предложение на министър Петър Москов. 

Болничните легла в България са с 2429 повече, отколкото са нуждите, и са 

неравномерно разпределени, констатира приетият документ. Според картата за цялата 

страна са нужни 35 855 болнични легла, а в момента има 38 284. Нормативът, по който 

са пресмятани нуждите, е 4,9 легла на 1000 души население Анализът на болничните 

легла по видове показал, че не достигат места в детските болници и клиники, 

сравнително добро е състоянието при леглата за интензивно лечение и в акушеро-

гинекологичните болници. Излишък пък имало в хирургиите и терапевтичните 

отделения и клиники... Големи липси има и при медицинския персонал. Най-малко 

4886 джипита били нужни на България. Недостигът е от над 470 лични лекари. Тук 

нормата е едно джипи да покрива 1500 пациенти. Общият брой на необходимите 

лекари в извънболничната помощ е над 11 000, а на зъболекари - 9119, обясниха от 

правителствената информационна служба...” – в. „24 часа”. 

 "Българският лекарски съюз обяви, че ще атакува в съда предложението на 

Националната здравноосигурителна каса за служебен национален рамков договор, а 

организацията на личните лекари заяви готовност за национален протест следващата 

седмица срещу "абсурдния начин за финансиране" на работата им, съобщава БНР. 

Заместването на рамковия договор, който всяка година се подписва между лекарския 

съюз и касата, с решение на здравната каса е тежко закононарушение, твърдя от 



съсбовната организация. Те настояват до приемането на рамков договор за 2017 г. в 

действие да остане сега действащия от 2015 г., както е предвидено и по закон в случай, 

че не се договори нов. "Решението на Надзорния съвет на здравната каса е 

незаконосъобразно и би могло да бъде атакувано пред съд, след като влезе в сила. 

Атакували сме самата концепция – заместването на Националния рамков договор с 

решение, което преповтаря неговата философия, замества самия договорен процес, 

който осигурява стабилността на системата и осъществява нормална комуникация на 

ниво лекар –пациент", коментира адвокатът на организацията. Според председателя на 

БЛС д-р Веницислав Грозев увеличението в извънболничната помощ, за коетоговори 

Министерството на здравеопазвнаето, например по-голям брой направления за личните 

лекари и за специалистите и по-голям обем дейности за лабораториите и образвана 

диагностика, няма да може да се реализира със стойностите, заложени в служебния 

рамков договор. Заместник-председателят на БЛС професор Огнян Хаджийски също е 

на мнение, че малко от добрите предложения, договорени между касата, здравно 

министерство и лекарите, всъщност влизат в предложения служебен рамков договор. 

Личните лекари ще протестират следващата седмица срещу "абсурдния начин за 

финансиране" на тяхната работа, който ощетява и пациентите, и медиците, съобщи 

заместник-председателят на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари 

д-р Христо Димитров от Велико Търново. "НЗОК е планирала средства за 

профилактични прегледи за 37% от пълнолетните граждани, в същото време, 

продължаваме да сме задължени да извършим профилактични прегледи на всички 

български граждани и търпя санкции, ако откажа такъв преглед", коментира Димитров. 

Освен това по думите му в бюджета за първична помощ за детско здравеопазване за 

2016 г. са предвидени 2.3 млн. прегледа на деца, на фона на 867 хиляди миналата 

година. "Смея да твърдя, за децата, които са в България, ние сме ги обхванали с 

профилактичните прегледи почти на сто процента. Тоест няма как да направим три 

пъти повече детски прегледи", казва зам.-председателят на организацията... Тази събота 

ще бъде решено на коя дата и под каква форма ще се проведе националният протест...” 

- в. „Дневник”. 

Корупцията и мерките срещу нея също са сред темите с продължение. 

„Върховният касационен съд (ВКС) подложи на унищожителна критика 

антикорупционния закон на вицепремиера Меглена Кунева. Комисия от петима съдии 

заяви, че проектът дава възможност за погазване на конституцията, а неиздържани 

юридически текстове отварят вратата за "произвол, неправомерен натиск, политически 

атаки и популизъм". Няколко дни преди това и Програма "Достъп до информация" 

имаше сериозни забележки към проекта. Становището на съда бе поискано от 

вносителите на проекта, многократно преработван, след като не събра необходимата 

подкрепа в парламента. Липсата на такъв нормативен акт пък даде повод за забележки 

от страна на ЕК. Законът предвижда създаване на национално бюро за борба с 

корупцията, което трябва да обедини част от Сметната палата, комисиите за конфликт 

на интереси и за конфискация и БОРКОР. Предвижда се новата структура да работи и 

по анонимни сигнали. Именно тази практика е станала мишена на сериозни критики от 

ВКС, който смята, че работата по анонимки е неприемлива. Освен това на бюрото се 

дават големи правомощия, което може да доведе до "неоправдано засягане на основни 

права и риск за неефективност за работата на институциите". "Комбинацията от големи 

правомощия за орган на изпълнителната власт и приемане на анонимни сигнали в 

неукрепнала в демократичните практики страна може да доведе до сериозни последици 

за баланса на институциите и защитата на правата на хората, които не са съизмерими с 



бездруго съмнителния резултат от работата по такива сигнали", пише в становището на 

ВКС. Не е добра практика и да се дават награди за подаване на сигнали, защото се 

насърчава доносничеството. Опасност от нарушение на конституцията съдиите съзират 

в разпоредбата, която забранява на висши чиновници година след напускане на 

службата да работят за частни компании, които доскоро са били задължени да 

контролират. Критики има и към това, че са дадени различни термини на едни и същи 

понятия. Според ВКС това е недопустимо, както е недопустима и неяснотата около 

понятия като "необяснимо богатство". Този термин няма определение в проекта и това 

може да доведе до "намеса в правната сфера на отделни хора, като е възможно това да 

се случи на основание анонимен сигнал". Като друг сериозен проблем е посочено, че не 

е дефинирано какво е корупционно поведение. Унищожителна критика е отнесла и 

идеята да се декларира имуществото на съпрузите или партньорите, с които 

чиновниците са във фактическо съжителство. Съдиите посочват, че за да се случи това, 

попълващият декларация трябва да знае в детайли какво притежава партньорът му, а 

това не винаги е възможно. В същото време в проекта на Кунева не се посочвало, че за 

санкция трябва да е налице виновно поведение, т.е. съпругът умишлено да е укрил 

собствеността на жена си...” – в. „Сега”. 

„Заради корупция България губи до 19 млрд. долара годишно, което е над една пета от 

брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. Това сочи проучване "Цената на 

несъществуващата Европа в сферата на корупцията" на изследователския институт 

RAND Europe, направено по поръчка на Европейския парламент. Данните на НСИ 

показват, че БВП на България по текущи цени за 2015 г. е 86,373 млрд. лв. Това 

означава, че загубите ни от корупция се равняват на малко над 33% от БВП. Щетите за 

целия Европейски съюз се оценяват до 990 млрд. долара на година. 

Прочуването използва три индекса за нивото на подкупност във всяка от 28-те страни 

членки. България заема втора позиция и по трите показателя, като нивата ни са далеч 

над средните за ЕС. По индекса ICRG (International Country Risk Guide), който измерва 

корупцията в рамките на политическата система, лидер е Латвия, а след нашата страна 

е Литва. По показателя CPI (Corruption Perception Index), който измерва възприемането 

на нивата на корупция в рамките на страната и обществената информираност, преди 

България е само Румъния, а след нас е Гърция. Последният критерий COC (Control of 

Corruption Index), който оценява управлението и ефективните инструменти за държавна 

подкрепа, поставя на първо място отново Румъния, а на трета позиция след нас е 

Хърватия. 28-те страни членки са разделени на четири групи. В групата на 

"отличниците" - страните с най-ниска корупция, са посочени Великобритания, 

Германия, Австрия, Люксембург и Ирландия...” – в. „Труд”. 

Поредната присъда за хулиганство срещу Волен Сидеров също е сред темите на 

вестниците.   

„Лидерът на „Атака“ Волен Сидеров ще чисти паметници цяла година напълно 

безвъзмездно. Това е една от пробационните мерки, които вчера Софийският градски 

съд му наложи, след като се призна за виновен за хулиганство и за четвърти път сключи 

споразумение с прокуратурата. Става дума за случая пред парламента от лятото на 2013 

г., когато се спречка с репортер от СКАТ и му повтаряше: „Извини се, бе“, а след това 

блъсна в гърдите полицай. По тези обвинения прокуратурата предложи Сидеров да се 

регистрира по адрес поне 2 пъти седмично в продължение на година, да се среща за 

същия период с пробационен служител и заплатата му да бъде намалена с 13%. Съдия 

Вера Чочкова обаче не се съгласи и настоя намаленото на възнаграждение да се замени 



със 100 часа общественополезен труд за една година. Мотивът й бе, че е демонстрирал 

явно неуважение към обществения ред, а общественополезният труд ще превъзпита 

както него, така и останалите членове на обществото. Тогава адвокат Явор Нотев 

запита дали може да се уточни какво точно ще върши клиентът му. Когато съдия 

Чочкова уточни, че това не е работа на съда, Сидеров обясни, че би искал да почиства 

паметници. „С удоволствие ще се включа“, каза той и дори благодари за промяната в 

споразумението. „Радвам се, че сте доволен“, отвърна Чочкова. Това е четвърто поред 

споразумение за пробация на Сидеров за хулиганските му прояви за последните 

няколко години. По-рано той се призна за виновен за безредиците в „Батак“, 

нахлуването в НАТФИЗ и „акцията“ в клекшопа на столичната ул. „Г. С. Раковски“...” - 

в. „Труд”. 

„Лидерът на "Атака" Волен Сидеров поиска да чисти паметници на културата в центъра 

на София в рамките на 100-те часа обществено полезен труд, на които бе осъден заради 

хулиганските си прояви. Днес Сидеров постигна четвърто поред споразумение с 

прокуратурата по дело за хулиганство и нанесена лека телесна повреда. Лидерът на 

"Атака" се призна за виновен за инцидента пред парламента преди 3 години. Тогава той 

се спречка с журналиста Тео Ангелов и блъсна униформен полицай, дошъл да ги 

разтървава. Миналата седмица съдия Христинка Колева отказа да одобри 

споразумението за 9 месеца пробация, защото според нея наказанието не е съобразено 

по вид и размер със стореното. Прокуратурата и лидерът на "Атака" сключиха ново - 

отново за пробация, но за една година и 13% удръжка от заплатата. Делото този път се 

падна на съдия Вера Чочкова. Тя обаче предложи параметрите на споразумението и 

отсъди Сидеров да положи 100 часа обществено полезен труд. Изненадващо лидерът на 

"Атака" охотно се съгласи със съдия Чочкова и изрично пожела да чисти паметници на 

културата, които по думите му, особено в центъра на София, били много мръсни. С 

удоволствие ще се включа", каза Сидеров и дори благодари на съдия Чочкова за 

предложената промяна в споразумението... В останалата си част споразумението за 

пробация остана непроменено - регистрация по настоящ адрес за 1 година и срещи с 

пробационен служител. Съдия Чочкова уточни обаче, че съдът не може да определи 

мястото и дейността, която той трябва да упражнява в полза на обществото, въпреки 

изричното му желание да чисти паметници. След заседанието Сидеров коментира, че не 

вижда никакъв проблем да полага обществено полезен труд, защото го правел от 

години и цялата му дейност била обществено полезна. Лидерът на "Атака" дори се 

възмути, че паметници и сгради в София, които са паметници на културата, са в окаяно 

състояние, защото по тях имало графити. Той каза, че ще предложи дори на колегите си 

в парламента да се включат в почистването им и добави, че би могъл да изнася и 

лекции. 

"Със сигурност това ще ме превъзпита, ще бъда съвсем друг човек. Мисля, че сбъднах 

мечтата на много хора в България, които искаха да ме видят осъден", заяви още 

Сидеров. Досега лидерът на "Атака" постигна споразумения по още три дела, като 

призна, че е хулиганствал при нахлуването в НАТФИЗ, както и за инцидентите в Батак 

и пред клекшопа в центъра на София...” – в. „Стандарт”. 

https://news.bg/press/zasiliha-merkite-za-sigurnost-lekarite-gotvyat-protest-siderov-e-s-

chetvarta-prisada-za-huliganstvo.html 

 



 

Джипитата няма да работят в 
понеделник! Стачка! 

24 март 2016 15:26  

 

Общопрактикуващите лекари в област Разград обявяват ефективен протест в понеделник, 28 

март – съобщи председателят на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Разград д-р 

Селиме Карагьозова.  Всичките 47 джипита са солидарни с протеста и няма да отворят 

кабинетите си в този ден – заяви тя. Ще работи само един кабинет в цялата област – каб. №1 на 

втори етаж в Поликлиниката в Разград. 

Именно пред поликлиниката ще се събират в 9,00 ч. сутринта медиците. Протестът ни е срещу 

нормативните промени, които касаят работата ни с пациентите – обясни д-р Карагьозова. 

Личните лекари в Разградско твърдят, че реформите, обявени от Министерството на 

здравеопазването като такива с положителен ефект, всъщност нямат такива последствия. Нито 

профилактичните прегледи за деца ще се увеличат, нито за възрастни – каза д-р Карагьозова. 

Попълването на документация при използването на пръстов идентификатор пък ще забави 



обслужването на пациентите поне с 10 минути за всеки – счита още тя. Освен това документите 

ще трябва на хартиен носител да се представят в здравната каса, а години наред работим за 

електронно отчитане – допълни още д-р Карагьозова. Тя съобщи и за още един проблем, който 

силно ще засегне област Разград. Личните лекари от 1 април ще могат да подпишат договор с 

НЗОК, ако имат договори със Спешен център в региона си. Ново изискване към Спешните 

центрове обаче е да имат най-малко 5 лекари, а не фелдшери, на щат. В Исперих са двама, в 

Кубрат – 1, това означава, че личните лекари в тези и съседните общини трябва да спрат да 

работят – коментира Карагьозова. Лекарите в Разградско не одобряват и възможността да 

предписват лекарства по групи, а фармацевтите да определят конкретния медикамент. 

Необходимо е и да се въведе възможност за медицинско обслужване на неосигурените, които 

в Разградско се увеличават – апелират още медиците от региона. 

Целта на протеста им е да се стигне до истинско подобряване на лечебно-диагностичния 

процес, а не да се правят промени без съгласието на тези, които ще ги реализират.  

  

За участие в протеста на 28 март общопрактикуващите лекари от Разградско призовават към 

подкрепа и своите пациенти – в 9,00 ч. пред Поликлиниката в Разград.  

 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1562195 

 

 

Общопрактикуващите лекари в област 

Разград излизат на протест в понеделник  

Четвъртък, 24.03.2016 | 13:10 

 



Снимка: vesti.bg 

Нито един от 47-те общопрактикуващи лекари в област Разград няма да отвори 

кабинета си в понеделник, 28 март, в знак на протест срещу т.нар. здравна реформа. 

Това заяви д-р Селиме Карагьозова, председател на регионалната структура на 

Сдружението на общопрактикуващите лекари. Протестът ще бъде от 9 часа пред 

поликлиниката в Разград. В знак на протест в този ден ще се преглеждат само спешни и 

неотложни  случаи в кабинет 1 на ет.2 в поликлиниката. 

Д-р Карагьозова отбеляза, че до решението за ефективни протестни действия се е 

стигнало заради пренебрегването на проблемите в първичната извънболнична 

медицинска помощ и формалното отношение от страна на Министерството на 

здравеопазването. 

„Протестът ни е основно заради това, че Министерството на здравеопазването 

заблуждават пациентите, като изказват неистини”. Тя подчерта, че лекарите не приемат 

твърдението, че е разширен обемът на профилактичните прегледи за възрастни. По 

думите й, както и досега на възрастните пациенти не им се полагат почти никакви 

изследвания и се полага по половин направление на пациент годишно за всички 

специалисти. „Всеки ден сме изправени пред това да обясняваме на пациентите как 

няма възможност за направления, защото това, което казва министерството, че всеки 

пациент ще получи по едно направление месечно и ще може да си прави изследвания 

не е вярно”, отбеляза д-р Карагьозова. По думите й другото твърдение, което не е вярно 

е, че са увеличени броя на профилактичните прегледи на деца до 18 години. Лекарката 

посочи, че на децата от 7 до 18 години се полага по един преглед и всички те са минали 

тези прегледи.  

Общопрактикуващите лекари не приемат и въвеждането на пръстовия идентификатор. 

Според д-р Селиме Карагьозова това само ще затрудни работата не само на лекарите, 

но и на пациентите. Медиците са и против въведените критерии за качество, те са 

притеснени  и от възстановяването на договорното начало в задължителното здравно 

осигуряване. „Ние реално не сме договорни партньори на Здравната каса, а сме само 

изпълнители, въпреки това се подписваме на местата за договорен партньор”, 

коментира д-р Карагьозова. Тя отбеляза, че всичко, което е под договора е изнесено под 

формата на наредби и го няма в Националния рамков договор. 

Д-р Карагьозова каза още, че друг притеснителен проблем специално за Разградска 

област е, че от първи април личните лекари, работещи в Завет, Самуил, Исперих и 

Кубрат няма да имат възможност да сключват договори със Здравната каса. Това по 

думите й се дължи на факта, че с наредба на Министерството на здравеопазването 

лекарите, работещи в тези общини поради липса на така наречения неотложен кабинет, 

който го има само в Разград трябва да сключат договори с филиали на спешните 

центрове. „За съжаление обаче филиалите на спешните центрове не отговарят на 

изискванията на Здравната каса, при което населението на тези четири общини остава 

без обслужване от първи април”, коментира д-р Карагьозова. 

От Сдружението на общопрактикуващите лекари настояват Националният рамков 

договор  от 2015 година да продължи да действа още няколко месеца, докато през това 

време се направят корекции на съответните наредби. Те обаче не трябва да бъдат 

направени само от страна на Министерството на здравеопазването, а да бъдат лично 



под ръководството на премиера и на Националното сдружение на общопрактикуващите 

лекари. 

Д-р Карагьозова каза, че в протестите ще се включват поетапно лекари от различни 

области от страната, като първи са разградските и кюстендилските общопрактикуващи 

лекари. 

http://razgrad.topnovini.bg/node/664620 

 

 

 

Лекари заплашиха Борисов с протест 

Искат обсъждане на проблемите на високо ниво, с участие на премиера 

Публикувана: 23 Mar 2016 | 19:14  

 

Общопрактикуващите лекари ще предприемат ефективни протестни действия през 

следващата седмица. Това обявиха те в писмо до премиера Бойко Борисов, 

съобщава dnes.bg. 

  

Протестите се организират от Националното сдружение на общопрактикуващите 

лекари в България. В тях ще се включват поетапно лекари от различни области от 

страната. 

  

Повод за стачните си действия на медиците е пренебрегването на проблемите в 

първичната извънболнична медицинска помощ и формалното отношение на здравното 

министерство към тях. 

  

Лекарите настояват да не влиза в сила проектът за решение на НЗОК за "служебен" 

Национален рамков договор, а да остане в сила действащият в момента договор. 

Обсъждането на всички теми, свързани с общопрактикуващите лекари, да стане на 

високо експертно ниво между ръководствата на здравното министерство и на 

http://www.dnes.bg/health/2016/03/23/lekari-do-borisov-izlizame-na-ulicata.297026


сдружението, под контрола на премиера, се посочва писмото им. 

  

От Сдружението на общопрактикуващите лекари предупреждават премиера, че 

извършените и предлаганите промени в закони, наредби и проекта за решение на 

НЗОК, засягащи правилата на работата им, не водят до пряк или косвен ефект върху 

здравното състояние на хората. 

  

Лекарите пишат и че не е вярно, че е разширен обемът на профилактичните прегледи за 

възрастни; че са подобрени условията по диспансерно наблюдение на пациентите с 

хронични заболявания; че бюджетът за общопрактикуващите лекари  ежегодно и 

значително расте; че въвеждането на пръстов идентификатор ще подобри качеството на 

достъпа и контрола, особено при ОПЛ; че "има изобилие от талони за консултация в 

резултат на тяхното увеличение" и други. 

 

http://www.chernomore.bg/bulgaria/2016-03-23/lekari-zaplashiha-borisov-s-protest 

 

 

 

 

Общопрактикуващите лекари в 
областта няма да отворят кабинетите 
си на 28 март 

23 март 2016 13:58 | Автор: Дима Кирилова  

Всички общопрактикуващи лекари на територията на областта ще протестират ефективно на 28 

март, понеделник.Ще има отворени два дежурни кабинета в Кюстендил и Дупница, където 

дежурства ще дават по двама специалисти. 

„Нито един общопрактикуващ лекар няма да отвори кабинета си в понеделник.Ако сте планирани 

посещение при вашия лекар за този ден или го направете до края на седмицата или го отложете, ако 

не е спешно.За всички с неотложни проблеми ще работят тези две кабинета", заяви д- р Румен 

Алексов , председател на сдружението на общопрактикуващите лекари в областта и секретар на УС. 

Той определи причините за стигане до тази крайна мярка като морални и професионални. 

„Причините са много и натрупани през годините.Всички вие сте свидетели на множеството проекти 

за реформи , както от МЗ , така и от НЗОК. Смятам, че сме изчерпали всички начини за 

комуникация с институциите.Чрез наредбите сътворени набързо то МЗ се ограничава възможността 

да лекуваме пациентите си адекватно и качествено, което не е добре за тях.Периодични лъжи от 

страна на министъра на здравеопазването , например че всеки пациент ще получи по едно 

направление месечно и ще може да си прави изследвания , каквито поиска, без д а е осигурен 

финансов ресурс за това.Лъжите за бонуси за 10% от ОПЛ за 2015 г., за увеличаване бюджета на 

ПИМП с 20 милиона лева, неотдавнашните проблеми с липсата и в последствие с доставката на 

ваксини. Ние сме против вменяването на нови, немедицински задължения, разяснение, носене на 

https://dariknews.bg/author.php?author=%C4%E8%EC%E0+%CA%E8%F0%E8%EB%EE%E2%E0


декларации за съгласие и несъгласие за пръстова идентификация и нови разходи аз купуване на 

устройства с неопределена цена от нас", коментира д- р Румен Алексов. 

Той уточни, че парите за изследвания за тази година са завишени с 440 000 лв., което ако се раздели 

на броя здравноосигурени се получава по 11 лв. на човек. За сравнение една снимка на бял дроб 

струва 16 лв. 

„Няма как да не споменем и неприкритото обвинение на министъра на здравеопазването, че 

лекарите са мошеници, които източват неправомерно здравната каса", заяви още д- р Румен 

Алексов. 

https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1561832 

 

 

 

 

 
 

Личните лекари готвят протест, искат 

помощ от Борисов  

Topnovini.bg  

Сряда, 23.03.2016 | 20:01 

 

Снимка: Topnovini.bg 

Лични лекари от цялата страна излизат на протест от следващата седмица. За сега се 

знае, че той ще започне от Кюстендил. До края на седмицата ще стане ясно и как ще 

протича работата в кабинетите, в които лекарите ще са в стачка. Личните лекари 

заявиха намеренията си в писмо до премиера Бойко Борисов, подписано 

от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари. Основните им 

възражения са относно новият Национален рамков договор. 

„Участвали сме коректно на всякакви преговори, кръгли маси и преговори за мир, но 

разумните ни предложения, не бяха чути и всичко проведено е било формално. За това 

се обърнахме и към премиера, който все пак им е началник на всички тези хора, които 

не ни чуват и разчитаме, че той ще се заеме сериозно с тази задача. Искаме да 

поговорим лично с него, защото оставаме с впечатлението, че има известно 



заблуждение у него. Или не стига до ушите му, или проблемите му се обясняват по не 

най-добрия начин“, обясни в интервю за София Topnovini.bg председателят на 

сдружението Любомир Киров. 

Медикът посочи, че е голяма заблуда, когато се говори, че за извънболнична помощ се 

дават 30 млн.лв., защото „реално личните лекари получават едва 2 милиона от тях“. 

Любомир Киров заяви, че твърденията, че направленията и профилактичните прегледи 

за деца и възрастни ще се увеличат, че диспансерното наблюдение на хронично 

болните ще се подобри, а въвеждането на система за пръстова идентификация ще 

вдигне качеството и контрола на медицинската помощ не са верни и умишлено 

заблуждават пациентите. 

Цялото интервю с председателя на Националното сдружение на общопрактикуващите 

лекари д-р Любомир Киров чете в четвъртък в рубриката „Мнения“. 

http://sofia.topnovini.bg/node/664473 

 

 

 

Лекарите подготвят протест, 
търновската колегия на БЛС иска 
оставката на здравния министър 

23 март 2016 13:39 | Автор: | Йоана Миланова  

Районната колегия на Българския лекарски съюз поиска оставката на здравния министър. На 

нарочна пресконференция днес търновските медици изразиха категорична позиция, че д-р Петър 

Москов трябва да напусне поста си заради нормативния хаос и правния вакуум в здравеопазването.  

 

„Особено след изявленията му по медиите, в които той обижда съсловието и съсловната 

организация. Той ни определи като някаква организация, която се мъчи да му противоречи. Той 

използва абсолючтно непристойни квалификации за колеги, които са му държали ръката. Професор 

Миланов сигурно го е учил на анестезиология и реанимация, а с подобни кваливикации мога да 

кажа, че това не е поведение на министър. Така че ние сме още повече убедени, че трябва да се иска 

оставката му не само от нас, а от всички, и този министър трябва да бъде освободен”, каза 

председателят на Районната колегия на БЛС д-р Янка Минчева. 

 

Напрежението между Москов и медиците се задълбочи след отказа на лекарите да подпишат 



Националния рамков договор. Така на практика по закон ще се работи по миналогодишните 

правила. От Районната колегия обосноваха отказа си с нормативния хаос в здравеопазването и 

правния вакуум в промените на закони и наредби. Местната структура на БЛС обясни, че в началото 

са приели добре д-р Москов, който е обещал реформите да бъдат добри както за медиците, така и за 

пациентите.  

 

„Промени се Законът за здравното осигуряване, за пръв път се поставиха понятията допълнителен и 

основен пакет. Ние искахме да получим яснота по тези пакети. Още тогава БЛС ясно посочи, че с 

пакетите се дискриминират българските граждани и този закон е в противоречие с конституцията. 

Стигна се до завеждане на съдебен иск и решението на Конституционния съд, което съвпадна с 

нашето становище”, обясни д-р Минчева. Тя посочи, че друг проблем касае Националната 

здравносигурителна карта. За нея са изготвени три варианта, които според специалистите нямат 

нищо общо с 28-те Областни здравни карти. 

 

„Тъжно ми е, че в Комисията за изработване на Областна здравна карта, единствените които не 

подписахме бяхме от БЛС. В един момент се установява, че всички са доволни. Но аз им обясних, 

че болниците им ще станат по този начин със затихващи функции. Най-тъжното е, че всичките 

неща, които се правеха бяха в главата на министъра. Ние от Районната колегия на БЛС още преди 4 

месеца казахме, че методиката за Здравната карта е сбъркана и искаме да бъде променена. Никой не  

съм много доволна, че Събора на БЛС отреагира твърдо”, обясни д-р Марияна Кирилова. 

 

Заместник-председателят на Районната колегия на БЛС д-р Христо Димитров също изрази 

недоволство от нормативния хаос в здравеопазването. Той сподели, че заради натрупаните 

проблеми в здравеопазването общопрактикуващите лекари в цялата страна ще излязат на протест 

следващата седмица. По думите му големият порок в системата идва от факта, че е заменена думата 

„заплащам” със „закупувам” в Закона за здравното осигуряване, при което Здравната каса не 

заплаща за дейности, а закупува определен обем. 

 

„Това е страшно. Например са планувани профилактични прегледи за 37% от пълнолетните. Ние от 

една страна можем да продадем на касата тези прегледи. В същото време сме задължени да 

извършим такива прегледи на всички. Министъра гръмко обяви за детско здравеопазване, че са 

осигурени над 2 200 000 прегледи. А миналата година са извършени около 800 000. Питам, да 

забелязвате купчина от деца по улиците. Раждамостта намалява. За децата, които са в България ние 

сме ги обхванали почти на 100 процента. Няма как да направим 3 пъти повече прегледи. Но касата 

гордо е обявила, че ще закупи повече прегледи при условие, че нямаме деца. Нали се сещате, че 

това е начин да се затворят едни пари, които да не бъдат усвоени в първичната помощ, а да бъдат 

преляти в лекарства. По същия начин е за майчиното здравеопазване и диспансерното наблюдение”, 

обясни д-р Димитров и изрази позиция, че се вкарват измислени правила.  

 

„Отделно всеки български гражданин трябва да ходи с едно календарче в джоба, защото прегледите 

се фиксират през 3 месеца, за да е удобно за бюджетарите на касата. Не се допуска българските 

граждани да се разболяват извън определеното от държавата време. Сещате ли се колко 

чиновнически са тези правила. Тази гимнастика е, за да се спестят пари. А защо ги спестяваме, може 

би да ги налеем в лекарства и то не в масовите, а една малка групичка за малък кръг от хора и да 

спестим комисионна за някого”, коментира д-р Димитров.  

 



Той изрази своето недоволство и за станалите популярни пръстови отпечатъци. Специалистът е на 

мнение, че трябва всеки пациент да има електронно досие, но не и електронен палец. 

 


